
KÖSTER sanirni ometi

KÖSTER Sanirni ometi so zasnovani posebej za 
sanacijo zidov z visoko vsebnostjo soli in vlage.  
Visoka vsebnost soli v steni nanje ne vpliva. 
Preprečujejo namreč prodiranje soli na površino.  
Ko s KÖSTER Crisin 76 naredimo horizontalno  
bariero in zaustavimo dvig kapilarne vlage,  
KÖSTER sanirni ometi pomagajo izsušiti steno  
in absorbirajo preostale soli.

KÖSTER Crisin 76
Za izdelavo horizontalne bariere v zidu

Druckinjektion; DFG ≤ 95 % RDrucklose Injektion; DFG bis 95 %

Osnovni premaz s
KÖSTER Polysil TG 500

Nanos osnovnega obrizga 
KÖSTER Sanirni omet - osnovi 
obrizg

Nanos KÖSTER Sanirnega 
ometa

Zaglajevanje površine

KÖSTER sanirni ometi so na voljo v sivi ali beli barvi.  
V zgodovinskih zgradbah se lahko uporabljajo tudi 
kot dekorativni ometi, brez nadaljnjega barvanja.  
Primerni so za uporabo v zunanjih in notranjih  
prostorih.

Horizontalne bariere tudi v primeru 
visoke vsebnosti vlage in soli

Patentiran sistem injektiranja brez 
pritiska - brez izgube materiala v  
razpokah/prazninah

Sistem za sanacijo zidov skupaj s 
KÖSTER sanirnimi ometi

// Kontaktirajte nas

KÖSTER BAUCHEMIE AG  
Uradni ekskluzivni distributer za Slovenijo:
HAVE d.o.o.
GSM (pisarna): +386 51 454 386
E-Mail: info@have.si
www.koster.si

Sledite nam na družbenih omrežjih

Naše mednarodne hčerinske  
družne in partnerji
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5 cm

KÖSTER Kapilarna palčka

KÖSTER Kotni nastavek

KÖSTER Crisin 76

// Vgradnja

Horizontalno
vrtanje v fugo

Vstavitev KÖSTER Kapilarnih 
palčk in KÖSTER Kotnih  
nastavkov

Nastavitev stekleničk s 
KÖSTER Crisin 76

Samodejno formiranje
horizontalne bariere

Ključne lastnosti 
KÖSTER Crisin 76:

•  Primeren tudi za podlage z visoko vsebnostjo 
vlage ≤ 95 %

•  Primeren za področja z visoko vsebnostjo soli  
ter za različne vrste soli (sulfati, nitrati, kloridi)

• Brez topil

•  Za delovanje materiala NI pogoj, da je podlaga 
alkalna

•  Predhodnje ali naknadno sušenje zidu ni  
potrebno, niti v primeru visoke vsebnosti vlage

• Ni ga mogoče redčiti z vodo / ni topen v vodi

•  Odporen na večino običajnih agresivnih snovi 
katere lahko najdemo v zidu; to so kisline, baze, 
soli

• Hitra reakcija, takojšenj učinek

• Ni biološko razgradljiv

• Ne povzroča ali spodbuja korozije armature

•  Ima nizko gostoto (0.91 g/cm3); prodre  
globoko, celo v najmanjše kapilare gradbenega 
materiala

• Dozoren / zreagiran material je elastičen

• Ne raztaplja soli

• Dokazano učinkovit že več kot 30 let•  Lahko ga apliciramo v perforirane opeke in 
razpokane ali votle zidove brez predhodnjega 
polnjenja le-teh

Prednosti sistema s kotnimi nastavki:

KÖSTER Kotni nastavek

KÖSTER Kapilarna palčka

KÖSTER Crisin 76 

• Brez nadaljnjega injektiranja ali popravkov,
• Enkratna vgradnja, zagotovljen uspeh
• Enostavna vgradnja, horizontalno vrtanje


